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EI TEKNINEN YHTEENVETO 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on laadittu Talga Graphene AB:n hakemukseen luvasta 

louhia ja rikastaa grafiittilöydöstä Nunasvaara Södra. Grafiittilöydös Nunasvaara Södra sijaitsee noin 10 km 

länteen Vittangista Kiirunan kunnassa, Norrbottenin läänissä. YVA tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi 

koostettu arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön, terveyteen sekä luonnonvarojen käyttöön.  

Suunniteltu toiminta merkitsee mineraalilain mukaista harkintaa käsittelytoimiluvalle ja ympäristökaaren 9 

luvun mukaista harkintaa ympäristövaaralliselle toiminnalle sekä luvun 11 mukaista harkintaa vesitoiminnalle.  

Haetun toiminnan kuvaus 

Suunniteltu toiminta käsittää enintään louhia enintään 120 000 tonnia malmia vuodessa, keskimäärin noin 100 

000 tonnia malmia vuodessa, mikä tekee mahdolliseksi tuottaa grafiittia noin 25 000 tonnia vuodessa. Tämän 

laajuisen louhinnan ja rikastuksen arvioidaan tuottavan keskimäärin noin 81 000 tonnia rikastushiekkaa 

vuodessa ja keskimäärin noin 380 000 tonnia sivukiveä vuodessa. Tuotantoa suunnitellaan vähitellen 

nostettavan ja taloudellisesti katsotaan kannattavaksi ottaa 2,43 miljoonaa tonnia malmia kaivoksen noin 24- 

25vuoden elinaikana nykyisillä tiedoilla malmin levinneisyydestä. 

Suunniteltuihin toimintoihin suunnitellun louhinnan ja rikastuksen johdosta Nunasvaara Södrassa sisältyy: 

■ Valmistelutyöt maan poistoineen, pengerryksineen ja ojineen 

■ Laitosten ja teiden rakennus 

■ Primäärimurskaamo, sekundäärimurskaamo ja malmivarasto 
 

■ Rikastamo 
 

■ Teollisuustiet rikastamoon ja hiekka- ja sivukivivarastoon sekä huoltotiet 

■ Malmin louhinta kuudesta avolouhoksesta enintään 120 000 tonnia vuodessa, keskimäärin 100 000 tonnia 
vuodessa 

■ Yhdistetty hiekka- ja sivukivivarasto 

■ Valmiiksi louhittujen avolouhosten täyttäminen rikastushiekalla ja sivukivellä 

■ Vedenpuhdistuslaitokset 

■ Muut suunniteltuun toimintaan tarvittavat laitokset 

Suunniteltu vesitoiminta käsittää: 

■ Veden poisjohtaminen avolouhoksista 

■ Sedimentointi-, selkeytys- ja prosessivesialtaat 

■ Pintaveden täyttö yhdistetyn hiekka- ja sivukivivaraston rakentamista varten 

■ Yhteensä 4 500 m3.pintaveden poisjohtaminen Hosiojärvestä  

Toiminta sijaitsee Tornionjoen valuma-alueella sivuhaaroineen, jotka kuuluvat Natura 2000-alueeseen Tornion 

ja Kalixin jokijärjestelmässä. Arvion mukaan mitään vaikutusta ei aiheudu minkä ansiosta ympäristökaaren 7 

luvun 28 a § mukaista lupaa ei vaadita. 
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Ympäristövaikutusten arviointi 

Suunnitellun toiminnan vaikutukset maankäyttöön arvioidaan pienistä kohtalaisiin koska ne ovat paikallisia ja 

palautuvia. Käyttöön otettava alue entisöidään sen jälkeen, kun kaivostoiminta on päättynyt. Vaikutuksen 

maisemakuvaan katsotaan olevan vähäinen. 

Toiminta tulee vaikuttamaan pieniin alueisiin, joilla on korkea, kohtalaisia ja tietty luontoarvo kun maata otetaan 

käyttöön. Vaikutusten minimoimiseksi suunniteltu toiminta-alue on muotoiltu siten, että käyttöön otetaan 

mahdollisimman vähän aluetta, joilla on luokitellut luontoarvot. Riski suunnitellun vaikutusalueen tilapäisen 

pohjaveden laskun aiheuttaman korkeita luontoarvoja omaavien kosteikkojen kuivumiseen arvioidaan pieneksi. 

Ottaen huomioon, että suunniteltu muotoilu välttää ottamasta käyttöön alueita, joilla on luontoarvoa ja ottaen 

huomioon, että maa vähitellen jälkikäsitellään, arvioidaan toiminnan vaikutusten, suunnitelluin suojelutoimin 

käyttöön otettavilla mailla, joilla on korkea luontoarvo ja alueille, joihin tilapäinen pohjaveden lasku vaikuttaa, 

katsotaan pieniksi koska vaikutus on paikallinen ja palautuva.  

Arviointi on tehty vaikutuksista suojeltuihin ja punaisella listalla oleviin lajeihin lajisuoja-asetuksen ja 

lokitiedoston punaisen listan mukaan sekä lajeista, jotka on valittu vastuulajeiksi Norrbottenille. Ne lajit, joita on 

tavattu toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ovat kaikki tavallisia Norrbottenissa. Toiminnan ei 

arvioida suunnitelluin varotoimenpitein ja suojelutoimenpitein vaikuttavan tai huonontavan niiden säilytysstatusta.  

Toiminnan vaikutukset suojattuihin ja punalistattuihin lajeihin arvioidaan täten vähäisiksi. 

 
Tulevien laitosten ja tulevien avolouhosten kaivostoiminta merkitsee louhimista nykyisen pohjaveden pinnan 

alapuolelle. Yhteensä suunnitellaan kuuden avolouhoksen louhimista kolmessa eri tuotantovaiheessa. 

Ensimmäinen tuotantovaihe merkitsee kaivokseen valuvan vesi tilapäistä pohjaveden pinnan laskua.  Pohjaveden 

lasku puolestaan merkitsee veden valumiseen Hosiojärveen, josta puolestaan lähtee oja (Itäinen oja) 

Tornionjokeen. Pienentyneen valuman korvaamiseksi Hosiojärveen ja ajan mittaan itäiseen puroon korvataan 

päästämällä puhdistettua ylijäämävettä Hosiojärveen. Pohjaveden lasku vaikuttaa myös toiminta-alueen 

länsipuolella olevan puron (läntinen puro) virtaamaan 

Tehdyt laskelmat osoittavat, että päästö haetusta toiminnasta johtavat muuttuneeseen vedenkemiaan 

Hosiojärvessä ja itäisessä purojärjestelmässä. Lähinnä vähämyrkkyiset aineet kuten sulfaatti, kalsium ja 

kloridin lasketaan lisääntyvän, mutta myös ravinnepitoisuudet, kuten fosforin ja typen että useiden metallien 

pitoisuuksien lasketaan kohoavan jonkin verran. Useimpien aineiden pitoisuuksien lasketaan pysyvän 

selkeästi alle pitoisuuksien, jotka vastaavat raja-arvoja tai arviointiperusteita, mutta fosforin, uraanin ja 

ammoniakkitypen pitoisuudet ovat vaarassa ylittää nämä. Sulfaattipitoisuudet ylittävät hiljattain laaditun 

ehdotuksen arviointiperusteeksi. Arvioinnin mukaan riski negatiivisille vaikutuksille vedessä eläville 

organismeille Hosiojärvessä ei voida sulkea pois. Virtaama järven läpi tulee lisääntymään mikä voi johtaa 

pienempään herkkyyteen ravintoaineita kohtaan ja täten vähentyneeseen hapen puutteeseen pohjalla. 

Negatiivisten vaikutusten riski virtaaman muutoksen vuoksi arvioidaan pieneksi.  

Itäiseen puroon arvioidaan vaikutettavan samalla tavalla kuin Hosiojärveen, mutta pienemässä määrin. 

Täällä ei arvioida minkään arvon ylittään sulfaatin raja-arvoa tai arviointiperustetta, mutta sitä vastoin 

sulfaatille esitetyn arviointiperusteen. Negatiivisten vaikutusten riski vedessä eläville organismeille virtaaman 

muutoksen vuoksi arvioidaan marginaalisiksi. Yhteenvetona arvioidaan täten toiminnan vaikutusten itäiseen 

puroon olevan pieniä. 

Läntisen puron virtaaman arvioidaan pienenevän. Koska virtaaman pieneneminen on suhteellisen rajoitettua 

ja suuri kosteikkojen osuus puskuroi tietyssä märin järjestelmä vedensaannin suhteen, arvioidaan 

vaikutuksen vedessä eläviin organismeihin olevan pienen. Yhteenvetona arvioidaan täten toiminnan 

vaikutusten läntiseen puroon olevan pieniä. Laskelmat osoittavat, että Tornionjoen virtaamaan tai veden 

laatuun ei vaikuteta. 
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Hiekka- ja sivukivivaraston jälkikäsittely laadukkaalla peitteellä sekä avolouhoksesta tulevan veden käsittely 

siihen saakka, kunnes rapautuminen on pysähtynyt, merkitsee, että vaikutus veden laatuun Hosiojärvessä, 

itäisessä purossa sekä Tornionjoessa arvioidaan pieneksi. Osittainen pohjavesitason palauttaminen toiminnan 

päättymisen jälkeen merkitsee, että toiminnan aiheuttama vaikutus vesistöjen virtaamaan vähenee.  

Pohjaveden tasoon vaikutetaan paikallisesti toiminnan aikana, mutta se palautuu louhinnan päätyttyä ja 

alueen entisöinti on toteutettu. Mitään vaikutuksia lähellä sijaitseviin pohjavesiesiintymiin tai 

juomavedenottopaikoihin ei arvioida tapahtuvan. 

Tornionjoki sivujokineen (itäinen ja läntinen puro) kuuluvat Natura 2000-alueeseen Tornion ja Kalixin 

jokijärjestelmässä ja ne ovat suunnitellun kaivostoiminnan ylijäämäveden purkuvesistö. On tehty selvitys 

toiminnan vaikutuksen arvioimiseksi Natura 2000-alueeseen. Naturatyypeistä ja osoitetuista lajeista, jotka 

sisältyvät Natura 2000-alueeseen ei arvella minkään esiintyvän kummassakaan purossa ja toiminnan 

vaikutuksen ei täten arvioida vaikuttavan edellytyksiin näiden suotuisalle säilyttämiselle. Tornionjoessa sitä 

vastoin esiintyy sekä osoitettuja luontotyyppejä että lajeja. Kuten yllä on kuvattu, toiminnan ei täten kuitenkaan 

arvioida vaikuttavan virtaamaan tai veden laatuun. Tornionjoessa ja täten arvioidaan myös negatiiviset 

vaikutukset säilytysstatukseen olemattomiksi. Toiminnan vaikutukset Natura 2000-alueeseen arvioidaan täten 

merkitsemättömiksi. 

Toiminnalla on riski vaikuttaa ympäristöön melun, tärinöiden, ilmanpaineaaltojen ja lentävien kivien 

muodossa. Suoritetut laskelmat osoittavat, että toimenpiteillä, kuten meluvalli primäärimurskaamon ympärillä 

ja lastaaminen avolouhoksessa sekä, että poraus avolouhoksessa ei tapahdu yöllä ensimmäisten vuosien 

aikana melutasot lähimmässä asunnossa ovat alhaisempia kuin Luonnonsuojeluviraston suunta-arvot 

teollisuusmelulle. Laskelmat osoittavat myös, että sekä tärinät että ilmanpaineaallot ovat alle voimassa olevien 

ohjearvojen ja että lähin asutus sijaitsee hyvin lentävien kivien turvaetäisyyden ulkopuolella   

Kuljetukset tapahtuvat sisäisesti ja ulkoisesti materiaalilla ja henkilöstöllä toiminta-alueelle ja -alueelta. 

Kuljetusten määrä vaihtelee vuoden kuluessa koska avolouhinnan suunnitellaan tapahtuvan ainoastaan 

kesäaikaan (huhtikuusta syyskuuhun) kun taas rikastusprosessi on käynnissä ympäri vuoden. Ulkoisten 

kuljetusten määräksi lasketaan noin 78 kuljetusta päivässä talvella, näistä 8 on raskaita kuljetuksia, loput ovat 

henkilöstökuljetuksia. Kesäaikaan vastaavat luvut ovat 142 ja 12. Päästävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi 

toiminta-alueelle johtavalla tiellä, Nunasvaaravägenillä, tietä levennetään ja vahvistetaan. Kaivosliikenteellä 

arvioidaan olevan pieni vaikutus ajatellen, että kyseessä on pieni lisä liikenteeseen tieosuudella, joka on tällä hetkellä 

suhteellisen vähän liikennöity.  

Nunasvaara Södran löydös sijaitsee Talman saamelaiskylän alueella ja alue on saamalaiskylän 

talvilaidunaluetta. Talman saamelaiskylä laiduntaa porojen talvilaidunalueella noin joulu- tammikuusta huhti-

toukokuuhun (liite B12) mutta poroja voi olla alueella ympäri vuoden. Kyseisellä alueella on yhteensä neljä 

siirtymäreittiä. Toiseksi pohjoisin ja kaksi eteläisempää siirtymäreittiä Saamelaiskäräjät on luokitellut 

valtakunnallisesti tärkeiksi poronhoidolle sekä yhden hankalan läpikulkuväylän. 

Suunniteltu kaivostoiminta tulee vaikuttamaan poronhoitoon otettaessa käyttöön maata talvilaidunalueesta, 

joka ei ole käytössä kaivoksen louhinnan aikana. Myös melu, pöly ja lisääntyvä liikenne Nunasvaaravägenillä 

voi vaikuttaa poronhoitoon. 

Poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi toteutetaan joukko suojelutoimenpiteitä. Näistä 

tärkein on, että louhintaa harjoitetaan ainoastaan puoli vuotta kesäkauden aikana, jolloin porot ei oleskele 

alueella samassa määrin. Muihin toimenpiteisiin kuuluu teollisuusalueen sijoituksen ja muotoilun suunnittelu 

siten, että valtakunnallisesti tärkeitä alueita vältetään, jotta vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi ja että 

toiminnan häiritsevä melu, valo, pöly ja hajut minimoidaan, jotta porojen välttämä alue jää 

mahdollisimman pieneksi. Kaivostoiminnan päättyessä alue entisöidään yhteistyössä Talman saamelaiskylän 

kanssa. 



20 20-04-21 1898018 

GOLDER 5 

 

 

 

 
Talmalle korvataan myös yhtiön toiminnan poronhoidolle aiheuttamat aiheutuneet lisäkustannukset. 

Suunniteltujen varotoimenpiteiden ja suojelutoimien sekä korvaustoimenpiteiden ansiosta arvioidaan 

suunnitellun toiminnan vaikutusten olevan vähäisiä.  

Vittangin ympäristöalueella on pitkä kaivostoiminnan historia. Nunasvaarassa on suoritettu etsintää ja 

koeporauksia eri kertoina 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Kahdessa paikalla tehdyssä arkeologisessa 

tutkimuksessa on tehty näihin toimintoihin liittyviä jäänteitä, mutta myös muun tyyppisestä toiminnasta kuten 

savu, kaarnanottopaikat ja pilkka. Kaikki on luokiteltu muiksi kulttuurihistoriallisiksi jäänteiksi. Kaksi 

muinaisjäännöstä löydettiin läheltä tietä, joka johtaa suunnitellulle toiminta-alueelle valtatieltä 45. Nämä kaksi 

jäännöstä ovat en kotatontti ja en tulipesän pohja. Kummatkin muinaisjäännökset voidaan säilyttää ja suojata 

toimintaa rakennettaessa. Muista kulttuurihistoriallisista jäännöksistä kaikki kahdeksaa lukuun ottamatta 

voidaan säilyttää. Alueen tutkimusten ja kaivostoiminnan historia on edelleen jäljitettävissä ja näkyvää jäljellä 

olevien jäännösten ansiosta. Vaikutusten kulttuuriympäristöön arvioidaan täten jäävän pieniksi ja paikallisiksi. 

 
Toiminnan ei arvioida vaikuttavan valtakunnallisesti tärkeään ulkoiluun Tornionjoen vaiheilla ja sekä 

paikallisessa että alueellisessa perspektiivissä käyttöön otetaan pieni alue toiminnan harjoittamisen ajaksi. 

Myös pääsy alueelle paranee, koska Nunasvaaravägenin parannukset merkitsevät, että tie alueelle on avoin 

ympäri vuoden. Talga ryhtyy myös toimenpiteisiin, jotta NEUVONPIDOSSA paikallisten kohdeyhdistysten 

kanssa virkistysmahdollisuuksia lähialueella parannetaan. Kokonaisvaltaisesti arvioituna toiminnan 

vaikutusten ulkoiluun arvioidaan olevan merkityksettömiä. 

Louhinnassa ja rikastuksessa syntyy kaivannaisjätettä, osittain sivukiveä, joka ei sisällä grafiittia, mutta joka on 

louhittava pois, jotta päästään käsiksi malmiin, osittain rikastushiekkaa, joka on malminjalostuksen jäännöstuote 

sekä lietettä toiminnan vedenpuhdistuslaitoksista. Jäte ensimmäisten 11 vuoden aikana sijoitetaan yhdistettyyn 

hiekka- ja sivukivivarastoon alueella. Jäljellä olevien toimintavuosien aikana jätteellä täytetään jo valmiiksi 

louhittuja avolouhoksia. Koska rikastushiekka ja sivukivi on kokeissa todettu potentiaalisesti happoa 

muodostavaksi hiekka- ja sivukivivarasto ja täytetyt avolouhokset saavat laadukkaan peitteen. Jälkikäsittely 

merkitsee, että happaman suotoveden muodostuminen minimoidaan ja kasvisto pyritään palauttamaan 

nopeasti niin, että maa voidaan ottaa uudelleen metsänhoidon, poronhoidon, metsästyksen ja ulkoilun 

käyttöön. 

Toiminnassa käsitellään räjähdysaineita ja kemikaaleja. Pääasiassa käytettävät emulsioräjähdysaineet ovat 

turvallisempia kuin muun tyyppiset räjähteet koska ne herkistyvät vasta kun ne ladataan poranreikiin. 

Rikastusprosessissa ja vedenpuhdistuksessa käytettävien kemikaalien varastointi tapahtuu pengerretylle 

alueelle. Ottaen huomioon suunnitellut suojatoimet, joihin kuuluu turvallinen säilytys ja käsittely arvioidaan 

kemikaalien ja räjähdysaineiden käsittelyllä olevan vähäiset vaikutukset. 

Toiminta ottaa käyttöön erilaisia luonnonvaroja. Esimerkiksi teiden, varastojen ja altaiden rakentamiseen käytetään 

pääasiassa alueella olevaa moreenia mutta todennäköisesti tarvitaan materiaaleja, kuten sepeliä betoniittisavea ja 

suodatinhiekkaa ulkoisista lähteistä. Rakennusmateriaalien lisäksi käytetään energiaa sähkön ja 

dieselpolttoaineen muodossa. Polttoaineen käyttö aiheuttaa päästöjä ilmaan muun muassa hiilidioksidin ja 

typpioksidien muodossa. Päästöt ovat suhteellisen pieniä eikä niiden arvioida vaikuttavan mahdollisuuksiin 

noudattaa ilmalle säädettyjä ympäristölaatunormeja. Kasvihuonekaasujen päästöt merkitsevät marginaalista 

päästöjen lisäystä paikallisesti. Globaalissa perspektiivissä toimintavoi auttaa vähentämään ilmastovaikutuksia 

ja ilmaan tapahtuvia päästöjä tuotannon korvatessa toimintoja, joilla on suuremmat vaikutukset ja että tuotetta 

käytetään sähköautojen akkuihin. 

Suunnitellussa toiminnassa esiintyy riskejä kemikaalien ja räjähdysaineiden käsittelyssä, putoamis- ja 

sortumariskejä avolouhoksessa ja hiekka- ja sivukivivarastossa, altaiden tulvimisessa, tulipalon riskejä ja 

lentävien kivien aiheuttamia riskejä räjäytyksissä. Tehtäviin turvallisuustoimenpiteisiin sisältyvät palonsuojelu,  
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alueen aitaaminen, yleisön varoittaminen räjäytysten yhteydessä sekä hiekka- ja sivukivivaraston 

stabiliteetin valvonta. Laaditaan myös valmiussuunnitelmat vakavien onnettomuuksien varalta. Toteutetuin 

turvallisuustoimenpiteiden ja rutiinien perusteella ja ajatellen, että lähin asutus on turvallisen välimatkan 

päässä suunnitellusta toiminnasta, arvioidaan riskien olevan vähäiset. 

Yhteenvetona arvioidaan suunnitellun toiminnan vaikutukset pääasiassa vähäisiksi toteuttavien 

varotoimenpitein ja suojelutoimenpitein. Kohtuullisia seurauksia aiheutuu siitä, että maankäyttöön ja 

maisemakuvaan sekä Hosiojärven veden laatuun vaikutetaan. Käyttöön otettu maa jälkikäsitellään vähitellen, 

jotta alueella voidaan palata aikaisempaan maankäyttöön ja riskit ihmisille, villieläimi lle tai poronhoidolle 

poistetaan. Tuotantoajan ja suoritetun jälkikäsittelyn jälkeen arvioidaan vaikutusten niihin olevan 

pienet. 


